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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten 

Rokan Hilir. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan 

yaitu: 

1. Judul ini memiliki keterkaitan dan relevan dengan jurusan yang 

peneliti ambil, yaitu Jurusan Administrasi Negara. 

2. Penulis melihat adanya sebuah masalah yang mencolok dan perlu 

diukur untuk mengetahui implementasi dan pelaksanaan kebijakan 

PKH tersebut dilapangan, yaitu dengan jumlah penduduk terpadat 

dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Rokan Hilir, 

Kecamatan Bagan Sinembah juga memiliki tingkat kemiskinan yang 

juga tinggi dan meningkat signifikan tiap tahunnya. 

3. Peneliti merasa memiliki kemampuan untuk mengadakan penelitian 

dari segi pandangan waktu, biaya, dan jangkauan lokasi. 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Januari Tahun 2017 Hingga 

selesai. 

3.2 Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, karena yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah masyarakat, maka akan di uraikan serta digambarkan 
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mengenai implementasi PKH di Kecamatan Bagan Sinembah berdasarkan 

kenyataan yang ditemui dilapangan, yang dalam pelaksanaannya meliputi data, 

analisis dan intepretasi tentang arti dan data yang diperoleh. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data Menurut Sifatnya 

Berdasarkan sifatnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Data Kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat skema dan gambar. Data 

yang diperoleh dari penelitian ini yang bersifat kualitatif, yakni data pendapat 

responden mengenai implementasi kebijakan PKH tersebut yang kemudian di 

intrepretasikan dengan hasil wawancara bersama key informan penelitian dalam 

bentuk analisa, skema skenario bantuan PKH, dan lain-lain (Riduwan, 2012 : 5). 

3.3.2 Jenis Data menurut Sumber Data  

Sumber data menurut  sumbernya meliputi data primer dan data sekunder  

1) Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

sumbernya (pihak pertama), yaitu responden penelitian mengenai 

implementasi PKH (Program Keluarga Harapan) di Kecamatan Bagan 

Sinembah dengan menggunakan daftar pertanyaan (questioner) yang 

ditujukan kepada masyarakat/peserta PKH yang diambil sebagai 

sampel. 

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

objek penelitian meliputi buku- buku, literatur-literatur yang berkaitan 

dengan penelitian implementasi PKH (Program Keluarga Harapan) di 
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Kecamatan Bagan Sinembah ataupun dokumen-dokumen yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini, yang dikumpulkan, diolah dan 

dipublikasikan oleh suatu instansi atau badan seperti misalnya tentang 

data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Rokan Hilir dan Data jumlah penduduk miskin yang 

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, dan lain-lain. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya Kamaruddin (2012: 

64) dengan singkat mengatakan populasi adalah semua individu/unit-unit yang 

menjadi target penelitian. Tujuan dari populasi ialah agar kita dapat menentukan 

besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi 

berlakunya daerah generalisasi. 

Dalam penelitian ini, yang di maksud dengan populasi adalah seluruh 

warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Bagan Sinembah yang tercatat 

sebagai KM (Keluarga Miskin) dengan total jumlah keseluruhan adalah 390 KM. 

3.4.2 Metode Penentuan Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur 

tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Kamaruddin, 2012: 8). 
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Dari populasi yang ada di Kecamatan, selanjutnya pengambilan sampel 

dilakukakan dengan menggunakan rumus Slovin dengan derajat  kesalahan (α) 10 

persen (%) sebagai berikut: 

n = 
𝑵

𝟏+(𝑵.𝒆𝟐)
 

Keterangan  : 

N = Jumlah anggota dalam populasi 

n = Jumlah sampel 

e = Derajat penyimpangan yang ditoleransi 10 %. 

Populasinya terdiri dari 390 orang, adapun jumlah sampel yang diambil 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

n = 
𝑵

𝟏+(𝑵.𝒆𝟐)
 

n = 
𝟑𝟗𝟎

𝟏+𝟑𝟗𝟎 .  (𝟏𝟎%)²
 

n = 
𝟑𝟗𝟎

𝟏+𝟑𝟗𝟎 .  (𝟎.𝟎𝟏)
 

n = 
𝟑𝟗𝟎

𝟏+𝟑.𝟗𝟎
 

n = 
𝟑𝟗𝟎

𝟒.𝟗𝟎
 

n = 79,59 

Berdasarkan rumus slovin diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 79,59 orang dan digenapkan menjadi 80 orang dari 390 orang KM 

(Keluarga Miskin) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

Adapun Tekhnik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

non probability sampling yaitu tekhnik pemilihan sampel yang tidak memberikan 

peluang yang sama pada populasi, dengan Tekhnik Purposive Sampling yakni 

tekhnik yang digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus 

berdasarkan tujuan penelitian (Husaini Usman, 2006 : 186). 
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Adapun jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 : Penentuan Jumlah Populasi dan Sampel Responden 

No Jenis Populasi Jumlah 

Populasi 

Sampel 

1 Mayarakat yang menjadi sasaran/ Peserta 

PKH 

390 80 

Sumber :  Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2017 

Tabel 3.2 : Penentuan Jumlah Populasi dan Sampel Informan 

No Jenis Populasi Informan 

1. Ketua PKH Kabupaten (Kepala bidang LINJAMSOS 

Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir) 

1 

2. Pendamping PKH Kecamatan Bagan Sinembah 2 

3. Kepala Camat Bagan Sinembah 1 

4. Kepala Puskesmas Kecamatan Bagan Sinembah 1 

5. Pegawai Kantor Pos cabang pembantu wilayah Bagan 

Batu Kota 

1 

6. Mayarakat yang menjadi sasaran/ Peserta PKH (Ketua 

Kelompok Kepenghulan) 

17 

Jumlah 23 

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2017 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Wawancara (Interview) : yaitu tekhnik pengumpulan data dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu meliputi Kepala Dinas Sosial 

Kabupaten Rokan Hilir selaku Ketua PKH Kabupaten, Pendamping 

PKH Kecamatan Bagan Sinembah, Kepala Camat Bagan Sinembah, 
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Kepala Puskesmas Kecamatan Bagan Sinembah, dan Pegawai Kantor 

Pos cabang pembantu wilayah Bagan Batu Kota.  

2) Observasi : adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan lapangan terhadap pelaksanan dan implementasi 

Kebijakan PKH untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat. 

Jenis data dan kawasan yang diobservasi peneliti adalah KM (Keluarga 

Miskin) di Kecamatan Bagan Sinembah. 

3) Kuisioner (daftar pertanyaan) : yaitu penulis memberikan daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk diisi oleh responden 

yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi terkait 

masalah penelitian. Dalam hal ini yang termasuk responden penelitian 

adalah Keluarga Miskin/Peserta PKH yanng terhitung sebagai sampel 

penelitian. 

4) Dokumentasi : yaitu dengan menggunakan dokumentasi 

tercetak/tertulis (Arsip) yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah 

3.6 Tekhnik Analisa Data 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi PKH (Program Keluarga 

Harapan) dalam meningkatkan kesejahteraan KM di Kecamatan Bagan Sinembah, 

penulis menggunakan metode analisa deskriptif yaitu menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

(Kamaruddin, 2012: 127) . 
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Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai tekhnik skala 

likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item insrumen 

yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikekmukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan 

rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
𝐹

𝑁
 × 100% 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

 Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Implementasi Kebijakan PKH 

di Kecamatan Bagan Sinembah keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada 

responden dengan menggunakan teknik pengukuran (Suharsimi Ari Kunto, 2010 : 

171), sebagai berikut: 
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Tinggi / Sesuai : 76 – 100% 

Kurang / Cukup sesuai : 56 – 75% 

Rendah / Tidak Sesuai : 40 – 55% 

Sangat Rendah / Sangat tidak sesuai : 0 – 39% 

 Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka hasil 

penelitian akan dapat diambil kesimpulan yang relevan yaitu tentang Implementasi 

Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten 

Rokan Hilir. 

 

 


